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  )٢٠١٢ (٢٠٥٤القرار     
ــسته         ــن يف جلـ ــس األمـ ــذه جملـ ــذي اختـ ــودة يف ٦٧٩٤الـ ــران٢٩، املعقـ   / حزيـ

  ٢٠١٢يونيه 
  

  ،إن جملس األمن  
ــا   ــيط علمــ ــة    إذ حيــ ــة إىل رئــــيس اجمللــــس، واملؤرخــ ــام املوجهــ ــالة األمــــني العــ  برســ

ــران ١ ــه /حزي ــة ، الــيت أرفــق هبــا رســالة مــن رئــيس احملكمــة اجلنا   )S/2012/329 (٢٠١٢يوني ئي
  ، ٢٠١٢مايو / أيار٢١مؤرخة ) “احملكمة الدولية”(الدولية لرواندا 

ــشري   ــه وإذ يـ ــؤرخ ) ١٩٩٤ (٩٥٥ إىل قراراتـ ــاين ٨املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ، ١٩٩٤نـ
ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣ و ــسطس / آب٢٨املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤، و ٢٠٠٣أغـــــ املـــــ

  ه السابقة بشأن احملكمة الدولية،، وقرارات٢٠٠٤مارس /آذار ٢٦
ــشري وإذ   ــراره   يـ ــضا إىل قـ ــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٦٦أيـ ــانون األول٢٢املـ ــسمرب / كـ ديـ
ــائيتني     ٢٠١٠ ــة للمحكمــتني اجلن ــة إلجنــاز األعمــال املتبقي ــة الدولي ــه اآللي  الــذي أنــشئت مبوجب

والذي طلب فيه إىل احملكمة الدولية أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة للتعجيـل بإجنـاز      ) “اآللية”(
 وأن تعــد إلغالقهــا ٢٠١٤ديــسمرب / كــانون األول٣١ موعــد أقــصاه كــل أعماهلــا املتبقيــة يف 

  وتضمن انتقاال سلسا إىل اآللية،
كــذلك إىل أن فــرع آليــة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا ســيبدأ عملــه يف  وإذ يــشري   

  يف هذا الصدد،اليت اختذت  وإذ يرحب باخلطوات التمهيدية ٢٠١٢يوليه /متوز ١
ــا    ــدوإذ حيــيط علم ــشأن اســتراتيجية      بتق ــا ب ــواردة يف تقريره ــة ال ــة الدولي يرات احملكم
  وباجلدول احملدَّث لقضايا املرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف،) S/2012/349(اإلجناز 
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، وإذ يــشدد علــى أمهيــة روانــدا للقــضاء فيهــا جنــاح إحالــة الــدعاوى إىل وإذ يالحــظ  
إىل وق املتهمني املنقـولني مـن احملكمـة الدوليـة           ضمان الرصد السليم للقضايا احملالة واحترام حق      

  رواندا يف مجيع األوقات،
 أنه سيتم نقل قاض دائم واحد من الدائرة االبتدائية إىل دائـرة االسـتئناف               وإذ يالحظ   

، عنــد ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠وأن مخــسة قــضاة خاصــني ســيغادرون احملكمــة الدوليــة قبــل  
  النظر فيها، االنتهاء من القضايا اليت كلفوا ب

 الشواغل الـيت أعـرب عنـها رئـيس احملكمـة الدوليـة ومـدعيها العـام بـشأن                   وإذ يالحظ   
 أن االحتفــاظ بــاملوظفني أمــر أساســي إلجنــاز أعمــال  وإذ يؤكــد مــن جديــدمــالك املــوظفني، 

  احملكمة الدولية يف حينها،
ــه مـــشاكل يف ن  وإذ يـــشري    ــا زالـــت تواجـ ــة الدوليـــة مـ قـــل مـــع القلـــق إىل أن احملكمـ

 وإذ يـشدد  األشخاص الذين ُبرئت ساحتهم واألشـخاص املـدانني الـذين أمتـوا مـدة عقوبتـهم،                 
  ية النجاح يف نقل هؤالء األشخاص،على أمه
 احملكمة الدولية على اختاذ مجيع التدابري املمكنة للتعجيل بإجناز أعماهلـا علـى              وإذ حيث   

  ،)٢٠١٠ (١٩٦٦النحو املطلوب يف القرار 
  جب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبووإذ يتصرف  
مجهوريـة ترتانيـا   ( سـيكول  .، برغم انتهاء مدة خدمـة القاضـي ويليـام هــ        يقرر  - ١  
ــدة ــا  )املتحـ ــالونغي بوسـ ــلومي بـ ــدا( والقاضـــي سـ ــشارد  ) أوغنـ ــامي ريتـ ــاراين مـ والقاضـــي مبـ

ائي  بــشكل اســتثنوا، جــواز أن يواصــل٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠ يف )مدغــشقر(راجونــسون 
 أو حـىت االنتـهاء مـن قـضية          ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ باحملكمـة الدوليـة حـىت        معمله

، مع مراعـاة اعتـزام احملكمـة الدوليـة          م النظر فيها قبل انتهاء مدة خدمته      وا اليت بدأ  نغرياباتواري
  ؛٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ حبلول نغرياباتواري االنتهاء من قضية

تزام احملكمة الدوليـة االنتـهاء مـن كـل العمـل القـضائي املتبقـي                 باع حييط علما   - ٢  
، آخذا يف اعتباره انتـهاء مـدة خدمـة القاضـي            ويقرر ٢٠١٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١حبلول  

، مد فترة خدمتـه بـصورة اسـتثنائية حـىت           ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠يف  ) الدامنرك(فان جونسن   
ي ه مواصـلة أداء املهـام املطلوبـة منـه كقاضـ       ، حـىت يتـسىن لـ      ٢٠١٤ديـسمرب   / كانون األول  ٣١

احملكمة، ويعرب عن اعتزامه معـاودة      أعمال  إلجناز  ، وذلك   ورئيس للمحكمة الدولية   موضوع
  ؛٢٠١٣يونيه /النظر يف قراره هذا يف حزيران
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 إىل احملكمة الدولية أن تبلغ جملس األمن، يف تقريرها املنتظـر أن تقدمـه               يطلب  - ٣  
مــارس /ذارآ ٢٦املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤راتيجية اإلجنــاز عمــال بــالقرار  إىل اجمللــس عــن اســت 

، باجلــدول الــزمين املتوقــع للنقــل املنــسق للمهــام مــن احملكمــة الدوليــة إىل اآلليــة عمــال    ٢٠٠٤
 كـانون  ٢٢املـؤرخ  ) ٢٠١٠ (١٩٦٦بـالقرار  املرفقـة    من الترتيبـات االنتقاليـة       ٦ و   ٥باملادتني  
واعيــد تقديريــة حمــددة، آخــذة يف اعتبارهــا أن الفــرع املعــين   مــشفوعا مب٢٠١٠ديــسمرب /األول

باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا يف آلية تصريف األعمال املتبقيـة للمحكمـتني اجلنـائيتني سـيبدأ                
، وذلــك بغيــة إجنــاز كــل األعمــال املتبقيــة يف احملكمــة الدوليــة   ٢٠١٢يوليــه / متــوز١عملــه يف 

  ؛٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١ى أال يتجاوز ذلك وإغالقها يف أقرب وقت ممكن عل
ــة مبــا يكفــي مــن املــوظفني إلجنــاز     يكــرر تأكيــد  - ٤   ــة تزويــد احملكمــة الدولي  أمهي

 هبيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة أن تكثــف التعــاون مــع األمانــة العامــة  ويهيــبأعماهلــا بــسرعة، 
د حلـول عمليـة ملعاجلـة هـذه املـسألة         ومسجِّل احملكمة الدولية وأن تتبع هنجا مرناً من أجل إجيـا          

 يف الوقت ذاته باحملكمـة الدوليـة أن جتـدد    ويهيبمع اقتراب احملكمة الدولية من إجناز أعماهلا،    
  جهودها للتركيز على مهامها األساسية؛

 مجيع الدول، وال سيما الدول اليت يشتبه أن يكون اهلاربون مـن العدالـة               حيث  - ٥  
ــادة    ــى زي ــا، عل ــاء فيه ــساعدة       طلق ــدمي كــل امل ــى تق ــة وعل ــا مــع احملكمــة الدولي تكثيــف تعاوهن

وال سيما لبلوغ هـدف القـبض علـى سـائر اهلـاربني املتـبقني وتـسليمهم بأسـرع                    الضرورية هلا،   
  ميكن؛ ما

ــشيد  - ٦   ــاحتهم        ي ــت س ــذين برئ ــل األشــخاص ال ــى نق ــيت وافقــت عل ــدول ال  بال
 إهابتـه جبميـع الـدول الـيت         ويكرر أراضيها،   األشخاص املدانني الذين أمتوا مدة عقوبتهم إىل       أو

ميكنــها أن تتعــاون مــع احملكمــة الدوليــة وأن تقــدم هلــا كــل املــساعدة الالزمــة يف جهودهــا           
لنقل األشخاص الذين برئت ساحتهم واألشخاص املدانني الذين أمتوا مدة عقوبتـهم،             اإلضافية

  أن تقوم بذلك؛ 
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٧  

  
  

  


